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Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach we współpracy z Kręgiem 

Korczakowskim Ziemi Łódzkiej Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka   

w ramach „Projektu działań promujących Rok Janusza Korczaka w Bibliotece 

Pedagogicznej w Skierniewicach”  zaplanowała szereg działań związanych z promowaniem 

Roku Janusza Korczaka wśród użytkowników biblioteki, uczniów, nauczycieli oraz 

mieszkańców Skierniewic i powiatu skierniewickiego. 

Projekt mający na celu zainteresowanie korczakowską myślą, pedagogiką 

i praktykami wychowawczymi, przybliżenie postaci Janusza Korczaka, uczczenie pamięci 

wybitnego pedagoga, wychowawcy, lekarza i pisarza zakładał liczne zadania zaplanowane do 

relizacji na cały rok. W czasie trwania projektu uczniowie ze szkół z terenu miasta i powiatu 

skierniewickiego (oraz powiatów rawskiego i łowickiego) uczestniczyli w lekcjach 

tematycznych, konkursach, wystawach. Użytkownicy biblioteki  mogli obejrzeć wystawę, 

skorzystać z księgozbioru dotyczącego postaci i twórczości Janusza Korczaka. Internauci na 

bieżąco mogli śledzić działania na stronie internetowej biblioteki, na fan page’u  biblioteki na 

portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie www Polskiego Stowarzyszenia im. 

Janusza Korczaka.  

 

 



Wystawa: „Janusz Korczak – PRZYJACIEL DZIECI” 

Wystawa została zorganizowana w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej  

w Skierniewicach i trwała od stycznia do grudnia 2012 r. Wystawa była dostępna dla 

wszystkich użytkowników biblioteki oraz zainteresowanych w/w tematyką – obejrzało ją 

1285 osób. 

 

 

 

 

 

 

Wystawa „Janusz Korczak – Przyjaciel Dzieci” 

 

Oferta edukacyjna 

Do uczniów szkół podstawowych została skierowana oferta edukacyjna: 

 

Temat zajęć Odbiorcy zajęć 

Czas 

trwania 

zajęć 

Jakie swoje marzenia mógłbyś spełnić z Kajtusiem 

czarodziejem? 

- zajęcia edukacyjno-zabawowe 

Uczniowie szkół 

podstawowych kl.1-2 
90 min. 

"Życie bez marzeń byłoby niemożebne" (J. Korczak). 

Mam prawo do... 

- zajęcia edukacyjno-zabawowe 

Uczniowie szkół 

podstawowych kl.3-4 
90 min. 

"Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" - próba 

uzasadnienia myśli Korczaka w oparciu o Konwencję o 

Prawach Dziecka ONZ 

- zajęcia edukacyjne 

Uczniowie szkół 

podstawowych kl.5-6 
90 min. 



                

 

                  

       Lekcje tematyczne  

Lekcje były prowadzone metodami korczakowskimi, w formie widowiska słowno-

muzycznego improwizowanego przez dzieci, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. 

Dotyczyły myśli Korczaka, jego twórczości oraz praw dziecka.  

Od marca do grudnia 2012 r. w bibliotece przeprowadzono ponad 60 godzin lekcji 

tematycznych. Wzięło w nich udział 915 uczniów ze szkół podstawowych ze Skierniewic 

oraz ze szkół z powiatu skierniewickiego, rawskiego i łowickiego. 

Lekcja pokazowa 

8. maja 2012 roku na konferencji pt.: „Biblioteka – przestrzeń otwarta” 

zorganizowanej przez bibliotekę w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek została 

przeprowadzona lekcja pokazowa pt.: Mam prawo do..., gdyż „życie bez marzeń i nadziei 

byłoby niemożebne (J. Korczak). 

                  



Konkursy 

Biblioteka Pedagogiczna we współpracy z Kręgiem Korczakowskim w marcu 2012 r. 

ogłosiła 2 konkursy plastyczne i 1 literacki. 

Konkursy plastyczne zostały skierowane do uczniów szkół podstawowych: 

kl. I-IV – „Ilustracja do książki Janusza Korczaka” 

kl. V-VI – „Projekt okładki książki Janusza Korczaka” 

natomiast konkurs literacki do uczniów szkół gimnazjalnych: 

kl. I-III -  „Wiersz o Januszu Korczaku”. 

Na konkurs plastyczny „Ilustracja do książki Janusza Korczaka” wpłynęło 179 prac 

z 20 szkół podstawowych. Na konkurs plastyczny „Projekt okładki książki Janusza 

Korczaka” wpłynęły 124 prace z 18 szkół podstawowych. Na konkurs literacki „Wiersz 

o Januszu Korczaku” wpłynęło 14 prac z 9 szkół gimnazjalnych. 

Rozstrzygniecie konkursów odbyło się 14. maja 2012 r. w siedzibie biblioteki.  

 

 

   

 

 

 

 

       

Prace nagrodzone w konkursach 

 

 



Wystawa na konferencji 

 

  13. listopada biblioteka zorganizowała wystawę „Gdy śmieje się dziecko - śmieje się 

cały świat” - Rok Janusza Korczaka w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach” na 

konferencję pt.: Czy samorządność jest skuteczną drogą do celu i „pokarmem dla woli” 

dziecka? zorganizowaną przez Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka oraz 

Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach. Patronat honorowy nad 

konferencją objęli: Rzecznik Praw Dziecka  -  Marek Michalak,  Prezydent Miasta 

Skierniewice – Leszek Trębski oraz Starosta Skierniewicki – Mirosław Belina. Wystawę 

obejrzało 130 uczestników konferencji. 

           

           

             

 

 



Materiały promocyjne 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach przygotowała szereg materiałów 

promocyjnych: zakładki, foldery, wizytówki, broszury, plakaty i inne. Na bieżąco wszystkie 

działania były prezentowane na stronie biblioteki (www.bpsk.nets.pl) 

i na fan page’u  biblioteki na portalu społecznościowym Facebook 

(www.facebook.com/BibliotekaPedagogicznaSkierniewice). 

Materiały informujące o podjętych działaniach w Roku Janusza Korczaka były także 

prezentowane na stronach: Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka  

(www.pskorczak.org.pl), Ośrodka Rozwoju Edukacji  (www.ore.edu.pl), na oficjalnej stronie 

obchodów Roku Janusza Korczaka (http://2012korczak.pl). 

 

 

                   

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony www   

  



       

 

 

 

Materiały promocyjne 

 

Opracowała: 

Anna Kowalczyk 

nauczyciel bibliotekarz 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

ul. Senatorska 12 

96-100 Skierniewice 

 

 

 

 


